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słowo Kalasancjusza 
 
„Bojaźń Boża – podstawa mądrości – polega na bezustannym czuwaniu,  
by nie uczynić nic, co by było obrazą Boga, a że jesteśmy słabi z natury, 
błogosławiony ten, co stale żyje w bojaźni. Wszyscy winniśmy ją posiadać 
i wciąż jej nauczać”. 
 

List do ojca Melchiora Alacchi. Wenecja.1632 

  

 pomyśl 

    Bojaźń Boża to nie strach. Człowiek w spotkaniu z Bogiem odkrywa swoją 

małość i stąd bojaźń Boża, ale w tym samym momencie Bóg mówi „Nie bój się!”  

   Bojaźń Boża rodzi się z kontrastu między świadomością człowieka o świętości Boga, 

a wiedzą o własnych grzechach, który człowiek odkrywa w spotkaniu z Bogiem. 

Bojaźń Boża według Kalasancjusza to nasz cel, do którego mamy dążyć. 

    Bojaźń Boża, nie rzadko, ratuje relacje wierzącego z osobami, które są trudne do 

zniesienia w życiu. Często ostatecznym argumentem szacunku do niego, oddania mu 

czci, zobaczenia w nim dobra, jest odkrycie twarzy Boga w jego twarzy właśnie w 

pryzmacie bojaźni Bożej. 

     Bojaźń według znanych świętych i wielu mistrzów duchowych to okazywanie Panu 

Bogu należnej czci i szacunku, a także dbanie o to, by w niczym Go nie obrażać. Święta 

Teresa od Jezusa powie nam, że „w duszy ożywionej tym darem góruje ponad 

wszystkim bojaźń obrażania Boga, swego Pana i gorące pragnienie, by czynić we 

wszystkim Jego świętą wolę”. A zatem chodzi o to, by starać się ze wszystkich sił, by 

nie zranić Kogoś, kogo staram się kochać, przez kogo jesteśmy ukochani aż do 

szaleństwa – do oddania za nas życia, aby nie ranić Boga. 

 

pomódl się  
- Chryste, udziel mi łaski, bym kierował się w z yciu bojaz nią Boz ą.  

- Panie Jezu, pozwo l, bym we wszystkich działaniach kierował się Twoją wolą.  

- Panie wspomo z  mnie, bym w ludziach na mej drodze widział obraz 

miłosiernego Boga. 

- Boz e zachowaj, abym swoim działaniem, Ciebie nie obraz ał. 

 

                                                           Ś więty Jo zefie Kalasancjuszu, mo dl się za nami! 
                                   Matko Boz a, Kro lowo Śzko ł Poboz nych, mo dl się za nami! 


